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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának 2016. évi
végrehajtásáról

Tisztelt K é pviselő-tes tület!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 244/2015. (IV.22.) számú határozatával elfogadta
Budapest Főváros XV. kerületi Ön.kormányzat 20 15-2025. évre vonatkozó Gazdasági- és
Társadalom, Környezet-és Területfejlesztési Programj át (továbbiakban: Gazdasági Program) ,
amelynek VIII. fejezetében megfogalmazásra került a ciklusra vonatkozó Közbiztonsági
Koncepció megalkotása.
A Képvi se l ő -testület a 384/2015. (lX. 8.) számú határozatával elfogadta az Önkonnányzat 20 152020. évre vonatkozó Közbiztonsági Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció), amel yben a
Gazdasági Programban meghatározott közbiztonsági célok, fel adatok végrehajtásához szükséges
intézkedések köre részletesen meghatározásra került.
Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Koncepcióban meghatározott célkitűzések eddigi
megvalósítását, továbbá az önkormányzati rendészeti szerv 2016. évben végzett munkáját.

A közterületi rendészeti j elenlét erősítése
Az önkormányzati rend észeti szerv közterületi jelenl étének erős ítése érdekében a Képv i se lő
testület az 524/2015. (XII. !.) ök. számú határozatával döntött arról, hogy 2016. április 1-töl az
Önkormányzat tu lajdonában l évő közterületi térfi gyel ő kamerarendszer működtetésével a
közterület-felügyeletet bízza meg, és emellett bevezeti a közterület-felügyeleti feladatok 24 órás
ügyeleti ellátását. A rendészeti szerv szervezeti felállásán nem változtatott, a közterületfelügye leti feladatok ellátása továbbra is Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működik.
A

Képvise l ő- testület

az önkonnányzati rendészeti szerv folyamatos munkavégzésének és
feladatkörének megfel elő ellátásához 20 16. áprili s J. napjától 15 fővel megemelte a
közterület-felügyelet létszámát és új telephelyet alakított ki a megnövekedett állomány
elhelyezéséhez, valamint a térfigyelő kamerarendszer központi megfigye l ő helyének
biztosításához a Budapest XV. kerület Illyés Gyu la u. 28. szám alatt.
kibővült

A döntésnek megfel e l ően 2016. április 1-jét követőe n jel entősen mege rősödött a kerül et
közterületein a járő rök jelen léte. A közterület fe l ügyel ők ügyeleti rendszere megváltozott, 0-24
órás ügyelet került kialakításra, 12 órás műszakokka l három müszakban. A műszakbeosztások
ideje 07.00 órától 19.00 óráig, 10.00 órától 22.00 óráig, valamint 19.00 órátó l 07.00 óráig tart a
hét minden napján. A Rendészeti Osztály létszáma 26 főről 4 l főre növekedett, an1elyet 2 1 fő

közterület-felügye l ő

és 18 fő segédfelügye lő alkot. A végrehajtó állo mány létszáma 36 fő.
amelyek a vá ltásvezetők irányítása mell ett 9 fő s váltásokból állnak. Az Osztályt összesen a 36
fős végrehajtó állomány mellett i fő osztályvezető, 1 fő csoportvezető, 2 fő rendészeti ügyintéző ,
1 fő ügyfél szolgálati ügyintéző alkotj a. 1
A megnövekedett létszám lehetővé teszi, hogy a j á rő rök a na p telj es 24 órájában több hel yszínen
lássák el rendvédelmi feladataikat, ezáltal j avítva a kerület közbiztonságát és az állampolgárok
komfortérzetét.
A Rendészeti Osztály munkáj ának hatékonyságát mutatja a 1. számú mell ékeltben bemutatott
intézkedések sokszínűsége és száma.

A Rendészeti Osztály alapf eladatain túli egyéb a lakosság biztonságérzetét érintő fe lada tai
A Rendészeti Osztály munkatársa i 2016. év szeptemberéig összesen 10 esetben vo ltak jelen a
kerületben legalább Il. fokozatú tüzesetnél, egy a lka lommal gázömlésnél és egyszer egy II.
világháborús bomba miatt végrehajtandó intézkedéssorozatnál.
A jelzett helyszín eken a rendészeti munkatársak - szorosan együttműködve a társszervekkel és
társosztályokkal - segítették az állampolgárok biztonságos helyre való jutását, valamint egyéb
szükségleteiket. A legfontosabb szempontként k i e mel endő, hogy ezekné l az eseteknél személ yi
sérülés nem történt.
20 16. a ugusztus e lsej étől a Rendészeti Osztály j á rő re i a 10 legjobban fe lszerelt játszótér nyitását
és zárását is ellátj ák a meg határozott nyitvatartási idők fi gyelembe vételével. A ta paszta lato k azt
mutatják, hogy nem jellemző a jogosulatlanul bent tartózkodás a j átszótereken és a fokozott
rendészeti jelenlétet a környéken élők is pozitívan fogadták.
A Rendészeti Osztály ebben az évben többször szervezett közös el l e n őrzéseket a BRFK XV.
kerü leti Rendő rkapitányságával , a Rákosmenti M ezei Ö rszolgálattal , a Fővárosi Önkorm ányzati
Rendészet Igazgatóságával, valamint a kerületi polgárőr szervezetekkel.
20 16. év októberében szervezett közös akciók kifejezett célja a kerületben felderített illegáli s
hull adék lerakóhe lyek megfigye lése, az e lkövető k tettenérése, valam int a lakosság fi gye lmének a
felhívása a ti sztább, é lhetőbb kerületért. Az ell en ő rzések a kerül et bel- és külterületén fokozott
rendészeti j elenléttel történik és egyéb a környezetet károsító cselekményeket is szankcio nálnak
az akcióban résztvevő egyenruhások.

Ügyeleti szolgálat a Rendészeti Osztályon
A Po lgármesteri Hi vatal Ügyfélszolgálatán a Rendészeti Osztály munkatársa fol yam atosan
fogadja a bejelentéseket, valam int tájékoztatást nyújt a megtett intézkedésekrő l. Az ügyeletet adó
kollégát az adott idő szakban telefonon 584 fő , személ yesen 193 fő kereste meg lakossági
bej elentés megtétele, valam int kiszabott helyszíni bírsággal kapcso latos infonnációkérés
célj ából.
A Po lgánnesteri Hivatalunkhoz zöldszámra és e-m ailen érkezett bejelentéseket az osztály 168
alkalommal vizsgálta ki és szükség esetén további intézkedéseket tett m ás osztályok és
hatóságo k (Városüzemeltetési Főosztály, Bp. XV. ker. Rendőrkapitányság, BKK Közút Zrt. stb. )
felé.
A bejelentések többsége el sőso rban az állan1polgárokat irri táló szabá lysé11ések (pl. : közterületi
alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértés, csendháborítás) és a közösségi együttélés
al apve tő szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt történik.
A létszámra tekintettel megjegyzendő, hogy 2016. április e lseje óta a folyamato · flu ktuác ió miatt nem sikerü lt
maximáli an fel tölteni az állomány lé tszámát, jelenleg is 5 segéd fe lügye lői és 4 közterület-felügyelői pozíció ni ncs
betöltve.
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Térfeliigyeleti rendszerek további fejlesztése
A Képv;selő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló 512016. (JI.29.) önkormányzati rendeletével
új térfigyelő kamerák telepítésére nettó 7 millió forint előirányzatot határozott meg.
A Városüzemeltetési, lntézménymüködtetési, Közti sztasági és Közrendvédelmi Bizonság átruházott hatáskörben- VKB 56/20 16. (VI. 20.) határozatával döntött az új közterületen
elhelyezen kamerák helyszíneirö l. A döntésnek megfele lően a már meglévő 44 kamera mellé 5
darab új kamera kerül kiépítésre az alábbi frekventált területekre:
• A 82285 hrsz.-ú ingatlan (volt Észak-pesti Kórház) közterületi (Őrjárat u„ Neptun u„
Adria u„ Pestújhelyi út) határaira (4 db) ;
• A 98 19811 9 1 hrsz.-ú közterületen (Kontyfa u.) lévő játszótérre ( 1 db)
Az új kamerák telepítése és beüzemelése 2015. december 15-én záru l.
A Rendészeti Osztály 2016. áprili s l -tő l müködteti a kerület közterületein elhelyezett térfigyelő
kamerarendszert.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a térfi gyelő kamerarendszer a
Rendészeti Osztály üzemeltetésében jobban hasznosul. 2016. márci us 31-ig a kerületi
rend őrkapitányság részéről a hi vatal hatáskörébe tartozó intézkedésre okot adó cselekményről
egy esetben sem történt jelzés, viszont 2016. április 1. óta már több mint 1OOO esetben történt
intézkedés közterület-felügyeleti hatáskörben, amelyet részletesen jelen beszámoló 2. mell éklete
tartalmaz.
2016. július l-tő l a hatékonyabb vagyonvédelem érdekében 12 darab új fix kamera üzemeltetése
került a Rendészeti Osztály feladatkörébe, amelyekkel a műfüves sportpályák folyamato s
ellenőrzése valósul meg. A rendészeti munkatársak a kamerákkal felügyelik, hogy zárás után
senki ne használja jogosulatlanu l a pályákat, ott ne garázdálkodjanak, rongáljanak. Amennyiben
a kamerafelvételek alapján ilyen tevékenységet tapasztalnak, akkor haladéktalanul jelzik a
közterületen szolgálatot telj es ítő kollégáknak, akik a helyszínen gondoskodnak a jogellenes
cselekmény megszüntetéséről.
2017. évben is fontos cél a közterületi tér figyel ő kamerarendszer bővítése, mivel több olyan
terület is található még a kerületben, amelyek lefedése közbiztonsági, illetve vagyonvédelmi
szempontok miatt indokolt.

Közterületek rendeltetésszeríí ltasz11álatá11ak

erősítése

Közterületek használatának szabályozása, intézkedések. megtétele
A Képvi selő-testü l et az önkonnányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és re ndj é rő l
szóló, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeleteivel a közterületek
rendeltetésszerü használatának szabályait lefektette, és a közterület-felügyelet 2016. évi
fej lesztésével biztosítana, illetve elősegítette a szabályok betartatását.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet eredménye, hogy a rendszeres
intézkedések hatására csökkent a zöldterületen, illetve zöldfelületen történő parkolások száma,
továbbá a járőrök több o lyan esetben is tudnak intézkedni, melyekben korábban nem volt
lehetőségük (például közterület-használati engedélyek ell enőrzése és annak hiánya miatt történő
intézkedések, közterületek, közparkok rendeltetésszerü használata stb .).
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Közterületek közvilágításának fejlesztése
A 20 16. évben is folytatódik az Önkonnányzat közterületeinek közvilágítási fejlesztés e. Kiemelt
fej lesztési terület a Városkapu utca és környéke, valam int a Rákos mező utca Irinyi János
Laktanya felöli közvilágításának kiépítése. E mellett a fejlesztési programban több közterületen
napel emes közvi lágítás kerül kialakításra.

Hajléktalanság ke::.elése a közterületeken
Az idei év során megszaporodtak a hajl éktalan személyekkel kapcsolatos bej elentések, amel yek
él etvi tel szerű tartózkodásról, a közterületen való alkoholfogyasztásról és a
köztisztasági szabá l ysértésekről szól nak.
A hajléktalan személyek leginkább Újpalota városrészben vannak j elen, a Vásárcsarnok
közvetle n körn yezetében, a Fő téren, a yírpalota út-Szentmihályi út kereszteződésénél. a Hősök
úti rendel ő intézet közelében. valam int a Zsókavár utca mögötti e rdős területen . Rákospalotán
e l sőso rban a Fő út-Kossuth u. kereszteződésé n é l és a Csobogós utcai o rvosi re ndel ő né l észlelték
a jelenlétüket. Haj léktal an szempontból Pestújhely városrésze a legkevésbé érintett terület,
csupán a Pestújhelyi téren lévő zenepavi lo nnál kellett többször intézkedni. Általánosságban
megállapítható. hogy a ke1tes házas övezetekben é l etv itel szerűen nem igazán tudnak letelepedni .
e l sőso rban

A Rendészeti Osztály a meglévő eszközeivel törekszik minden hajléktalanságból adódó
probléma felszámolására, amely nagym értékb en irritálja a kerületi lakosságot.
A közterül et-felügyelet a Városüzemeltetési Főosztá llya l együttm űködve fo lyamatosan számo lj a
fel a haj léktalanok által képzett hulladék halmokat, valam int m ég az idén megszüntetésre
kerülnek a köztereken lévő balesetveszélyesnek ítélt utcabútorok az áll ampolgárok védelme és a
hajléktalan személyek j elenlétének minimalizálása érdekében.
A Rendészeti Osztá ly j árőrei a Család- és Gyennckj ó léti Központ szociál is munkásaival minden
pénteken közös ell e nőrzést tartanak a hajléktalansággal k ülö nösen érintett területeken. Cél. hogy
a rendészeti intézkedések mellett a szociáli s munka eszközeivel e l őseg ítsék a fennáll ó helyzet
megoldását, továbbá a fo lyamatos j elenléttel és felvil ágosító munkával próbálják a ki alakult
helyzetet enyhíteni.
Engedé~v

nélküli útbontások a közterületeken

A közterül eten l évő útbontásoknál a kivi te l ező cégeknek minden esetben rendelkezniük kell a
szükséges engedélyekkel , viszont azonnali intézkedést követe l ő üzemzavar esetén ezt
m e llőzheti k a munkát elvégző váll alkozók az üzemzavar 72 ó rán belüli elhárítása érdekében.
A 20 12. évtő l a szabálysértési törvény változása miatt a közterül et- fe l ügyel ő k a szabálytalanul és
engedély nélkül végzett útbo ntás miatt már nem intézkedhetnek, a sza bá l yszegővel szemben a
közútkeze l ő i fe ladatot ellátó ügy intéző k járhatnak el.
A RÉPSZOLG Kft. úte llenő ri szolgálata mellett a rendészeti munkatársak is ell e n őrzi k a
kivi te lező cégeket, szabályszegés észlelése esetén azt jelzik a Városüzemeltetési Főosztá l y felé
további intézkedések megtétele célj ából.

Illegális szemétlerakások felszámolása
Rendkívüli anyagi megterhelést okoz önkormányzatunk számára az
elszá llíttatása, va lami nt a szabálysértést el köve tők felderítése, tettenérése .

illegáli s

szemét
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Az illegáli s szemé t lerakásának megakadályozását, illetve szankcio nálását e l ősegíti a térfi gyel ő
kame ra rendszer működése, amelynek felvételei alapján lehetőség nyí li k az el követők elleni
eljárás kezd eményezésére. 2016. április 1. óta 45 alkalommal tötié nt térfigyelő kamerák
közrem űköd ésével intézkedés, valamint a közterület-felügyelő kne k kül ö n böző helyszíne ken hat
esetben sikerült az e lkövető k e t tette n é rni , összesen 10 0.000, - Ft helyszíni bírságot kiszabni.
Az ill egáli s hulladék elhel yezés miatt 265 .000, - Ft közigazgatási bírság került kiszabásra az
e lk öve tők számá ra, köszö nhetően a Re ndészeti Osztál y munkatársai által kezdeményezett
elj árásoknak.
A leginkább fertőzött területek a kerületben a W ysocki u.-Pázmány Péter u.-T aksony sor
utcarész, a Kozák tér M3-as mindkét oldala, a R ekettye u. M3-as fe lülj áró alatti része, a
Mogyoród útj a (Régi Fóti út-Városkapu u. közötti rész), Pázmány Péte r u. 1, Cserba E le mér u.Vécsey Károly k ereszteződés, Rá kospalotai kö rvasútsor vége (Fe rrog lo busnál) és a szelektív
hull ad ékgyűjtő edények körn yezete. A m egl évő h e l ysz ínekrő l kül ön térkép készü l, am ely alapján
a fo kozottabb e ll enőrzéseket egész évbe n végre lehet majd hajtani az ill etékes szervekne k.
Dr. Lampe rth M ónika j egyző asszony az illegáli s szemé tlerakások mege l őzése és fe lszámolása
érdekében 2016. év őszére Intézkedési Tervet ado tt ki. Az Intézkedési terv a tájékozató 3. számú
mellékletébe n i smerhető meg.

Közteriileti alkoholfogyasztás
A lakosság biztonságérzetét nagymértékben zavaró, közterületen tö11é nő szeszesital fogyasztás
mi att a la kossági panasz bej elentések alapj án fre kventált terül eteken a járő rpárok fo lyamatosan
jelen vannak, és az italozó személyeke t szabálysértési eljárás keretébe n figyel meztetésben,
részesítik, illetve hel yszíni bírsággal sújtj ák. Ebben az évben 51 esetben kezd emén yeztek eljárást
a szabá l ysé rtő kkel szemben.

Üzemképtelen gépjárm űvek elszállítása a közterületekről
Az üzemké ptelennek minősül ő gépj árm űvek fe lderítése, elszállítása terén a Rendészeti Osztály
ko mo ly eredmé nyeket é rt el. A tárgyi időszak folyamán 38 1 db forgalmi rendszám nélkül i,
ille tve érvényes hatósági vizsgával ne m rend e lkező gépjárművet derítettek fe l a járő rök.
A fe ld eríte tt gépj ármű ve k közül összesen 65 gépj ármű tulajdonos nem te tt e leget a jogszabá lyi
kö te lezettségeinek, így ezek a j ármű ve k elszá llításra kerültek, ezzel is e nyhítve a kerületi
lakosság parkolási gondjain.

Védett terek kialakítása

Játs:::óterek
A 20 16. évben is fo lytatódott a közparkjaink fej lesztése, ennek keretében a Budapest XV. kerület
Kontyfa utca melletti parkba n új beke rített j átszótér, továbbá egy kifutás gátló ke ritéssorral
ell átott kisebb játszótér is megvalósult a Karatna téren elbontott MO L üzemanyagtö l tő- á ll omás
helyén.
Jel enleg 48 j átszótér található ke rüle tünkben, am e l y bő l 27 bekeríte tt terület.

Kutya.futtatók
Az idei évben a
yírpalota út 1-2 1. szám mögötti parko ló építések okán a kutyafuttató
áttelepítése megtörtént a Hőerő m ű mögötti parkrészbe, ezen kívül a yí1valota út 103. (AS IA
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centerrel szemközt) mögötti területen a rossz állapotú dühö ngő he lyén egy teljesen új
kutyafuttató került megépítésre, így m ár összesen l 0 futtató „üzemel" kerületünkben.

Lakósság bevonása a közterek f ejlesztésébe
A Koncepció a védhető terek kialakításánál Oscar Newman ,,védhető terek'. módszerének
alkalmazását í1ja el ő. Az önkormányzat vezetése a módszer mentén havonta lakossági fórumot
tart a kerületben él ők szám ára, melynek célja a tájékoztatás mellett, a lakosság bevonása a
kerületi fejlesztéseknél, illetve nagyobb beruházásoknál a tervezés fo lyamatába.

Rendszerszintű bíinmege/őzési programok

m egvalósítása intézm ényi és lakossági szinten

Kábítósze rügyi Egyeztető Fórum (KEF) megalakítása
A kerületben 201 6. február 28-án a XV. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fó rum újjáalaku lt.
.Jelenleg 29 intézmény, szervezet tagja a fórumnak, a KEF taglétszáma 47 fő . A fó rum tagj ai
között vannak a drogüggyel foglalkozó szakemberek, a Gyermek és Ifjúsági Önkonnányzat
képvi se l ő i , civi l szervezetek, valam int az önkormányzat kép v i se l ő i , ti sztségvise lői .
A XV. kerül eti KEF szakmai együttműködés re alapozva növe li a drog probléma kezelésében
résztve vő szervezetek l ehe tőségeit azáltal , hogy tevékenységével hozzájárul a szolgáltatási
e rőforráso k

optimalizálásához. Működésé ben az összefogásra épít és felelősséget vá ll al a
stratégia megvalósításáért. A KEF a célj ai megvalósításáért rendszeres időközö nként ülésezik.
A KEF a szak.mai szervezetek koordinációj áért és érd ekérvényesítéséért felel.
A fóru m vállalja az aktuáli s információk áramoltatását, drogügyi kérdésekben részt vállal a
különbö ző szervezetek és az önko rmányzat döntés-előkészítő munkájában. A stratégia céljainak
megvalósításában koordinációs feladatokat lát el. Felkérésre szakmai aj ánl ásokat fogalmaz meg.
Tevékenységének eredményeként a szemléletformálásra töreksz ik.
A KEF megválasztott elnöke Németh Angéla alpolgánnester, társel nöke Gráczer ltm a, az
Egyesített Szociáli s lntézmény igazgatója, titkára Konnos Adrienn
A KEF elkészítette a XV. kerületi Drogellenes stratégia és Cselekvés i tervet, mel y a
testület novemberi ülésén kerül megtárgyalásra és várhatóan elfogadásra .

Kép v i scl ő

A KEF a emzeti Drogellenes Stratégiával összhangban készítette elő a helyi stratégiáj át és
fogalmazta meg a legfontosabb helyi célokat, melyek a kö vetkező k:
A problémával közvetetten vagy közvetlenül foglalkozó szervezetek, intézmények,
egyének helyi együttmű ködések erősítése.
Szélesedj ék azon közösségi és szakmai kezdeményezések hatóköre, amelyek az
erőforrások optimali zálását szolgálj ák a közösség körében, és amelyek így növe lik a civil
együttmüködést, a közösség tagjainak hatékony részvételét.
Megtartó közösségek kialakítása, működtetése, megerős ítése.
A társadalom érzékenyitése a drogprobléma iránt.
Prevenció - mege l őzés minden formája.
Helyi tevékenységekben figyelembe kell venn i a függőség minden fo rmáját - legáli s és
illegális szerek, kémi ai és viselkedéses függőségek - és azokat ko mpl ex problémaként
kell kezelni .
Szükség van a kerül etben fel mérni a drogfogyasztás elte1jedését, lehetőség szerint
biztosítani kell a rendszeres kutatást.
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Áldozatsegítö Szakmai Együttműköd és i Rendszer kiépítése és működ tetése
A kerületi Rend őrkap itányság kezdeményezésére és koordinálásával 2015. decemberében
megalakult a Budapest VIII. kerületi modell alapján, a kerületi Áldozatsegítő Szakmai
Együttműködési Rendszer (ÁSZER). Tagjai a kerületi rendészeti szervek vezetői mellett, az
önkonnányzat szociális és gyermekjóléti intézményeinek képviselői, valamint a munkához
csatlakozó civil szervezetek .
ÁSZER há.J111as célja: a bűnmegelőzés, az á ldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés.
A Rendszer munkájában részt vevők együttműködési megál lapodások keretében segítik egymás
munkáját, a folyamatos konzultáció mellett.

Egyéb progr amok az áldozattá válás

m egelőzése

érdekében

Az Önkormányzat a „Levendula 60" program keretében a 2016. évben is felvilágosító
programokat, oktatásokat szervezett a 60 év feletti korosztály részére a kerületi
Rendőrkapitányság és egyéb rendészeti szervek képviselőinek bevonásával, az áldozattá válás
megelő zése érdekében.
A kerületi Rendőrkapitányság fo lytatva a korábbi gyakorlatot, a kerületi iskolákban a tanulók
részére szemléletformáló, felvilágosító órákat tart a fiatalkorúkat veszélyeztető helyzetek
fe li smerésé rő l és elkerülésének l ehetőségei rő l.

Együttmííködés a rendészeti szervekkel
Együttműköd és

a

Re nd ő rséggel

Közös szolgálatok
kerületi Rendőrkapitányság és a Rendészeti Osztály rendszeresen tart közös
amelyeknek célja a bűnmege l őzés mellett a közbiztonság és a lakosság
biztonságérzetének fokozása.
A nyári időszakban a közös járőrözések célja a közterületi italozás visszaszorítása, valamint az
állampolgárokat zaklató haj léktalan személyek ellenőrzése és ki szű rése volt.
2016. év szeptemberében az iskolakezdésre tekintettel a fe lügyel ők és a re ndőrök közös szo lgálat
keretében bal eset-mege l őzés céljából a kiemelt reggeli és délutáni órákban az iskolákba
érkező/távozó
gyerekek biztonsága érdekében az iskolák környékén lévő gyalogosátkelőhe l yeket biztosították
2016. év októbere a XV. kerületben a köztisztasági hónap, melynek keretében a rendészet a
kerületi rendő rséggel összesen 10 alkalommal lát el közös szolgálatot az illegális
szemétlerakások felszá.Jnolása érdekében.
A XV.

ellenőrzéseket,

Rendőrség

támogatása

Az Önkormányzat a XV. Kerületi Rendőrkapitányság részére 2016. évben 2.000.000,-Ft
el őfinanszírozású tá.Jnogatást biztosított, amely összeget a gyermekek meghallgatását biztosító
speciál is szoba kialakítására, illetve egyéb a bűnüldözés t szolgáló számítástechnikai eszközök
megvásárlására fordíthatja.
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Az Önkormányzat a támogatás mellett, a Budapesti Rendőr-főkapitán ysággal kötött szerződés
alapján, a kerü leti rendőrkapitányság munkatársai kü lön díjazás fejében tú lszolgálatot látnak el a
kerületben e rősítve ezzel az éjszakai járőrök munkáját.
Együttműködés a Főváros i Önkormányzati Rend észeti Igazgatóságga l

A Rendészeti Osztá ly a re nd őrség mellett a Főváros i Önkom1án yzat Rendészeti Igazgatóságával
havi rendszerességgel fo lyam atosan közös szolgálatot teljesített a kerületi lakosok biztonság és
komfortérzetének éős ítésének céljából.
A közös szolgálatok mind a
Együttműködés

rendőrségge l ,

mind a

főváros i

felügyelettel eredményesek voltak.

a katasztrófavédelmi szervekkel

Az Önkormányzat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztró fa védelmi
Kirendeltsége részére 1.300.000,- Ft e l őfinansz íro zás ú támogatást biztosí tott a felhalmozás i cé lú
kiadások és egyéb tárgyi eszközök finanszírozására.
A közbi ztonsági referens napi kapcsolatban van a katasztrófavédel mi szervekkel, melynek során
folyamatosan segítik egymás munkáját a Rendészeti Osztály munkatársain ak bevonásáva l.
Együ ttműköd és

a

pol gá rő r

szervezetekkel

A kerü letben 3 po l gárő r szervezet működi k, amelyekkel az Önkorm ányzat együttm űködés i
megálla podásokat kötött. A Re ndészeti Osztály és a kerületben tevéke n ykedő po l gá rőrségek
szintén fo lyamatosan közös szolgálatot látnak cl a bi ztonság fokozása érd ekében.
Az Önkonnányzat a Pa lotai Po lgárörség Önkéntes Tűzoltó Egyesület részér e 20 16. évben
3.000. 000,-Ft, a XV. kerületi Bűn mege l őzés i Po l gá rő rség részére 1.000.000,-Ft, a Közbiztonsági
Po l gárő r Gépjárm ű Fel derítő Közhasznú Egyesület részére 500.000,-Ft e l őfi nan sz í rozású
támogatást biztosított működés i kiadásaik finanszírozására.
Az egy üttm űködés kereté ben az Önkormányzat a Palotai Polgárő rség Önkéntes Tűzo ltó
Egyesület részére irodát biztosított, melynek átadására 20 16. október l 4-én kerü lt sor.
A kerületben megrendezésre kerül ő önkonnányzati rendezvényeken a po l gárő r szervezetek aktív
szerepet vállalnak a hel yszínek biztosításában, és az esemén yek zavartalan lebonyolításában.
Mezőőri

feladatok ellátása

Az Önkormányzat részese a mezoon feladatok együttes ellátására társulásként létrehozott
Rákosmenti Meze i Örszolgá latnak.
Az Őrszo lgál at létszáma a 20 16. évtő l a Társul ási Tanács döntését követően 2 fővel bő vü lt,
amely biztosítja a mező ri fe ladatok ellátását a társult kerületek kü lterületein, az éjszakai
i dőszakban is.
A mezei ő rszo l gálat munkáj ának eredményeként az ill egális hulladéklerakások száma a
külterületeken csökkent, de még mindig nagy mennyiségben helyeznek ki kü lö nféle
hul ladékokat a külterü letekre.
Az ö nkormányzat re ndészeti szerve és a Rákosmenti Mezei Őrszolgál at közös ak ciókat
szerveztek az év során a kerü let külterületein, melynek l egfőbb célja az il legális szem étlerakások
megszüntetése, valamint a haj léktalanokkal kapcsolatos intézkedések megtétele.
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A Rákosmenti Mezei Őrszol gálat a köte lező éves beszámolój ában tételesen felsorolja, hogy a
XV. kerület külterületein mennyi intézkedést tettek és mil yen hatásfokkal, eredményességgel
működött az adott évben.
Az Önkormányzat vezetése továbbra is elkötelezett a társulás fenntartásában.

A haték o11yságot 11övelö egyéb intézkedések

Szociális háló fenntartása
Az Önkormányzat a 20 16. évben is magas szinten biztosítja a krízi s helyzetben é l ő személyek és
családok számára a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat. Pénzbeli , természetbeni és egyéb
szolgáltatásokkal segíti a megfel e l ő életkörü lmények fenntartását.
Ki emelten kezeli a kerületben é l ő haj léktalanok ellátását, nappali meleged ő és utcai gondozó,
ill etve egyéb szo lgáltatások biztosításával, me ly együttműköd ésük esetén lehetősége t adhat a
haj léktalan lét elhagyására.

Pályázati pénzek bevonása a Koncepcióba n meghatározott
érdekében

célkitűzések

megvalósítása

Az Önkormányzat gazdasági társaságaként működő PALOTA- 15 Rehabil itációs és
Köz foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft„ a Belügyminisztéri um által 20 16. februárban
meghirdetett az országos haj léktalan mintaprogram keretében 44, 772.396 Ft vi ssza nem térítendő
támogatásban részesült. Az elnyert pályázat alapján a Kft. vállalta 25 fö haj léktalan
közfoglalkoztatását 2016. március 1. napjától 20 17. február 28. napjáig. A közfoglalkoztatás
keretében az alkalmazott személyek innovatív gyártási technológiával márván y, gránit, vagy
egyéb más természetes kőhatású terméket állítanak e lő .
A projekt fő célja. hogy javítsa a haj léktalan szemé lyek többségi társada lomba
integrációját.

történő

re-

Célcsoportja a szoc iális e llátórendszer látókörében lévő, vagy abba bevon.ható, Budapest
közigazgatás i területén, azo n belül e l sősorban a XV. kerület illetékességi területén
é letv i tel sze rűen tartózkodó haj léktalan személyek.
Az Önkormányzat vezetése elkötelezett a Koncepci óban meghatározott célkitű zése k fo lyamatos
megvalósításában, ezért élni fog minden olyan pályázati l ehe tőségge l , amely a kerület
közbiztonságának fejlesztését szo lgálja.

Összegzés
Az Önkormányzat Képv i se lő-testül ete a Közbiztonsági Koncepció elfogadását követően több
olyan rendelkezést és döntést hozott, amely koncepció ban foglalt feladatok végrehajtását
cl indította, illetve e l ősegítette, és a 20 16. évi költségvetésében biztosította a felada to k
e llátásához szükséges e l őirányzatokat.
Az Önkormányzat szervei és intézményei a koncepcióban meghatározott célo k érdekében a
feladataikat el látták.
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201 7. évi legfontosabb

célkitűzések:

A közterületi térfi gye l ő kamerarendszer további fej lesztése.
Az önkormányzati rendészeti szerv közterületi jelenlétének, és hatékonyságának
növelése.
A kerületben működő rendészeti szervekkel való együttműködés bővítése .
A közterületek további fej lesztése.
A lakosság és a civil szervezetek bevonása az áldozatvédelmi , illetve bfum1egel őzési
feladatok ellátásába.

Kérem a Tisztelt Képvi sel ő-testü l etet, hogy a tájékoztatómban foglaltakat jóváhagyólag
tudomásul venni szívesedjék .
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1. számú melléklet

Pén::f orgalmi kim utatások és információk a Rendészeti Osztály intézkedéseinek eredményeként
2016.január l-től 2016. szeptember 30-ig:
Szabálysértési intézkedések és

Szabálytalanul parkol ó
gépjárművek (KRESZ)
szabálysértés
Szabálytalanul parkoló
gépj árművek (KRESZ)
szabálysértés
20 12. évi II. Szabs. tv.
200. § ( 1) bek. a)
szeszesital fogyasztás
közterületen
2012. évi II. Szabs. tv.
196. § ( 1) bek. a)
köztisztasági
szabálysértés:
Szabálysértés felj elentés
Összesen

Összesen

származó állami bevételek:

intézkedés (darab)
394

BírsáfZ összege (Ft)
9.225.000

Helyszíni bírság

jJ

420.000

Helyszíni bírság

33

31 0.000

Helyszíni bírság

6

100.000

354
798

10.055.000

Távolléti helyszíni
bírság

Közigazgatási intézkedések és

Közigazgatási KRESZ
helyszíni bírság
Közigazgatási KRESZ
távoll éti helyszíni bírság
Közigazgatási KRESZ
távoll éti (kamerás
észlelés)
Közösségi együttélés
al apvető szabá lyai nak
megszegése
Közösségi együttélés
a l apvető szabályai nak
megszegése
Közösségi együttélés
al apvető szabályainak
megszegése

bel ő lü k

be lő lük

származó önkormánvzati bevételek:
Bírsá~

Helyszíni bírság

Intézkedés (darab)
13

öss::efZe (Ft)
390.000

Helyszíni bírság

236

7.080.000

Helyszíni bírság

663

33.150.000,-

Fi gyelmeztetés

399

Közigazgatási bírság

23

480.000

Közigazgatási
helyszíni bírság

89

775. 000

1423

41.875.000
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Összes közigazgatási intézkedés:

Helyszíni bírság befizetés az Önkormányzat számlájára
Távolléti helyszíni bírság befizetés az Önkormányzat számlájára

1423 db

865. OOO Ft,10.360. OOO Ft.-

Összes befolyás 2016. szeptember 30-ig az Önkormányzat számlájára: 11.225. OOO Ft,-
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2. számú melléklet

A kerületben lé vő térfigyelő kamerák észlelései 2016. április

Kamera
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Eszlelés típusa
Nem KRESZ
KRESZ
szabálysértés/
szabálysértés/
szabályszegés
sza bá lvszegés

Helyszín
Zsókavár u . 28.
Arendás köz 2.
Arendás köz 8.
Kőrakás park 3 7.
Kőrakás park 1.
Zsóka vár u 26.
Zsókavár u. 6.
Fő tér
buszmegálló
Zsókavár u. 2.
Nyírpalota út 51 .
Zsókavár u. 62.
Hartyán köz 2-4.
Hartyán köz
iskola
Kontyfa u. 2.
Kontyfa u. 10.
Páskomliget u.
17.
Páskomli get u. Nyírpalota út

20.

1
2
3
3
4
2

1
2
2
3
4
7
2

0

2

2

6
2
2
0

2
3
2
4

8
5
4
4

0

2

2

5
26

1
8

6
34

2

6

8

10

21.

Nádastó park

0

Fő tér 173-as
autóbusz megálló

52

Fő

tér, szökőkút
mellett

Nyírpalota út Szentmihályi út

A járőrök
helyszínre
küldésének
száma

0
1
0
0
1
3
0

kereszteződés

18.
19.

l-jétől

0

l

17
(hajléktalanokkal
kapcsolatos észlelés)
1
17
(hajléktalanokkal
kapcsolatos észlelés)
18
(hajléktalanokkal
kapcsolatos észlelés)

27
1
69

18

2

5

7

1

1

2

10

6

16

7

5

12

17

12

29

0

3

3

kereszteződés

22.

Szentmihályi út
131. - Sárfű u.
kereszteződés

23.
24.

Nyírpalota út 65.
Nyírpalota út Madách u.
kereszteződés

25.

Drégelyvár u. Molnár Viktor u.
kereszteződés

26.

Szentmihályi út Erdő kerülő

u.

kereszteződés
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KRESZ

Nem KRESZ

szabálysértés/
szabályszeeés
0

szabálysértés/
sza bálvszeeés
3

A járőrök
helyszínre
küldésének
száma
3

0

3

3

7

8

15

3

2

5

9

9

0

0
3
103
(közterületen szeszes ital
fogyasztás és
haj léktal anokkal
kapcsolatos észlelés)
2

0

2

2

355
3
2

2
2
6
45
(illegális hulladékl erakással
kapcsolatos észlelés)
2
6
(hajléktalanokkal
kapcsolatos észlelés)
1
16
(i11egális hulladéklerakással
kapcsolatos észlelés)
4
(haj léktal anokkal
kapcso latos észlelés)

357
5
8

341

1025

Eszlelés típusa
Kamera
száma
27.
28.

Helyszín
Pestújhelyi tér
Bánkút u. Szentmihályi u.
kereszteződés

29.

Bánkút u. Páskomliget u.
kereszteződés

30.
31.
32.
33.

Páskomliget u.
47.
Sárfű u. 4-10.
Nádastó park 3 1.
Fő

út - Kossuth u.

kereszteződése

34.
35.

Csobogós u. 2.
Károl yi Sándor u.
- Közvágóhíd u.

2

138

5

24 1

2

kereszteződés

36.
37.
38.
39.

M3 Szilas parkoló
Kontyfa u. 2.
Páskompark 2.
Sződliget

40.
41.

42.
43.

u. 50.

6

Nyírpalota út 93 .

1

Ozmán utcai park

0

Pestújhelyi tér 2.

0

Szi las park 18.

10

Obsitos tér

1

44.

Összesen:

684

51
3
6
1

26

5

14

3. számú mell éklet

Intézkedési terv
az illegális szemétlerakás m egel őzésé re és felszámolására
2016. év őszé n
Cél:

2016. októberében és novemberében a Budapest XV. kerület bcl- és k ülterületein
az il legá lis szemétlerakások fe lszámo lása érdekében teendő intézkedések
meghatározása és ütemezése

Id őtarta m :

201 6. október - december

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a 20 15. -2025. időszak ra elfogadott Gazdasági - és
T ársadalom , Kö rn yezet és Területfejlesztési Programjának céljai között szerepel az ill egális
hulladék lerakások felszámolása. Ennek keretében az őszi tisztasági hónap korábbi akcióit
k i bővítve egy kompl ex, többféle intézkedést tartalmazó intézkedés i terv végrehaj tására adok
utasítást:
1. Illegál is szemétlerakó helyek „Gócpontok" felmérése, térkép készítése az e l lenő rzés h ez
és a szemét felszámolásához, valam int a térkép elküldése a Kam pány ban résztvevő
szerveknek, szervezeteknek.
Fele l ős :

Határidő:

Városüzemeltetési F őosztál y, Németh Tibor
20 16. október 20.

főosztá l yveze tő

2. A kampányról tájékoztató cikk készítése és megjelentetése a kerületi médiában, az
„Életképek" október 31-ei és november 14-ei számában, továbbá az Önkormányzat és az
XVMÉDIA honl apj án, va lami nt az Önkorn1 ányzat faccbook o ldalán.
Fe le lős :

Közreműködő:

Határidő:

Városüzemeltetési Főosztál y, émeth Ti bor főosztályvezető
Polgármesteri Kabi net, Hudák T amás referens
20 16. o któber 20.

3. Lakossági tájékoztató készítése a szemét

keze l ésé rő l ,

a legál is szemétlerakó hel yek

l ehe tő ségéről.
Fe l e l ős:
Közrem űköd ő :
H a tá r i d ő:

Városüzemeltetési Főosztál y, Németh T ibor főosztál yvezető ,
Polgármesteri kabinet, Taj ti Réka k abinetvezető
Rendészeti Osztá ly. Ho rváth Attila osztá l yvezető - a szórólap
terítésében
2016. október 20. - a szó ró lap terítése fo lyamatos

4. Közös járő rszo l gálat a Rendészeti Osztály koordinálásával a kerületi rendészeti
szervekkel (közterület-felügye let, rend ő rség. mezei őrszo l gála t, po l gá rő r szervezetek).
20 16. októ ber hónapban 10 a lka lommal együttes bejárás, illetve el l e nőrzés tai1ása a
legális és ill egális h u ll adékgyüjtő helyeken, bel- és k ülterü leteken. fntézkedés a
j ogsértőkkel szemben.
Fe l e l ős:

Közrem üködő:

Rendészeti Osztá ly, Ho rváth Atti la osztályvezető
BRFK XV. kerül eti Rendő rkapitányság.
R ákosmenti Mezei Őrszo l gá l at,
15

Fővárosi Önkormányzat Közterület-fel ügyelet,

Hatá ri dő:

Kerületi polgárőr szervezetek a közös járőrszo l gálat biztos ításában,
RÉPSZOLG Kö rn yezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit
Közhasznú Kft. - a kerül et közterületein elhelyezett szemét
eltakarításában
20 16. október 3 1.

5. A RÉPSZOLG Kft. „Közterület- és Ú te ll en ő rző Szolgálata„ közremű ködéséve l a
kampány ideje alatt kiemelt figyelmet fo rdít a közterületen elhelyezett ill egális szemét
felderítése és eltakarítására.
Fe l e l ős :

Közreműködő:
H atárid ő:

R ÉPSZOLG Kft„ Demeter János igazgató
Városüzemeltetés i Főosztál y. émeth Tibor
Kampány idején fo lyamatos

főosztályvezető

6. Hatósági e llenőrzés a szemétszáll ítás biztosításáról kerületi szé khe l yű. il letve tel ephel yű
ipari- és kereskedelmi egységeknél a a kerü let mindhárom városrészében el őzetes
e ll e nőrzés i terv szerint. Hatósági intézkedések megtétele a mulasztókkal szemben.
Felel ős:
Határ idő:

Hatósági Főosztály, Vargáné dr. Kalán Ilo na
20 16. november 30.

főosztályvezető

7. „Pingvin Pityu" környezetvédelmi felvi lágosító videó készítése a szemét legális
e lhe l yezéséről és annak fontosságáró l.
Fe l e l ős:
Közre mü ködő :

H atárid ő:

Polgánnesteri Kabinet, Tajti Réka
Öthét Egyesület,
Rákospalo ta
Pestújhely
Közalapítvány
20 16. november 4.

kabinet vezető

Újpalota

Környezetvédelmi

8. Felhívás közzététele a kerületi civilszervezetek és cégek fel é a kampány programj aiban
való közreműködésre (részvétel, illetve támogatás) az Önko rmányzat honlapj án
keresztül.
Fel e l ős :
Határidő:

Polgármesteri Kabinet, Tajti Réka
20 16. október 28.

ka bin etvezető

9. Szemétszedési akciók szervezése a kerület lakosságának, ifj úságának, civil szervezetinek
és cégeinek bevonásával.
(Tervezett i dőpontok :
2016. november 17„ 18„ 19„ és december 3.)
Fel el ős:
Közremüköd ő:

H atárid ő:

Polgármesteri Kabinet, Tajti Réka kabinetvezető
Öthét Egyesület,
Rákospalota
Pestúj hely
Újpalo ta Körn yezetvédelmi
Közalapítvány,
Városüzemeltetési Főosztá l y,
Hatósági Főo sztá l y ,
RÉPSZO LG Körn yezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit
Közhasznú K ft
20 16. december 3.
16

10. „Nagytakarítás" november 10-én 14.00 órátó l a Polgármesteri Hivatal dolgozói
személyes példával hívják fel a fi gyelmet a szemétszedési és takarítási akciójukkal.
Fe l e l ős:
Közrem űködő:

Határidő:

Polgármesteri Kabinet, Tajti Réka
Polgármesteri Hivatal dolgozói
20 16. november

11 . Média kampány az intézkedési tervben
és m egjelenítése célj ából.
Fel e l ős:
Határi dő:

szereplő

kabinetvezető

fe ladatok végrehajtásának reklámozása

Polgármesteri Kabinet, Hudák Tamás referens
Az intézkedési terv időszakára kiterj edően fo lyamatos.

12. Értékelés a kampánytevékenységben részt vevő k és közreműködők által. Az eredmény
közzététele a kerületi médi ában.
Fel elő s :
Közreműködő:
Határid ő:

Városüzemeltetési Főosztá l y, Németh Ti bor főosztál yvezető
Polgármesteri Kabinet, Hudák T amás referens
201 6. december 31.

Budapest, 201 6. október 18.

dr. Lamperth Mónika
jegyző
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